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Saker:

18/4 Innstilling av kvote til Special Olympics World Summer Games 2019

Viser til sak 11/3 b i utvalgsmøte nr. 3, 21.september 2017 - Deltagelse i Special Olympics World
Summer Games 2019. Utvalget ga her følgende tilbakemelding til NIF:
Utvalget støtter at NIF opprettholder en god dialog om ambisjonene og potensialet hos de aktuelle
særforbundene basert på retningslinjene og uttakskriteriene. På dette grunnlaget gjør NIF et uttak av
idretter og antall utøvere som skal representere Norge i SOWSG i 2019.
NIF vil måtte overgå fristen med å levere inn endelig delegasjon til Special Olympics International til
lekene i Abu Dhabi i 2019. NIF og utvalget er kjent med de eventuelle konsekvenser det kan få for
norsk deltagelse, valg av idretter og størrelse på delegasjonen. Endelig uttak vil balanseres i henhold
til særforbundenes ambisjoner, potensiale og økonomiske ressurser. Således kan delegasjonen bli
redusert sammenlignet med tidligere delegasjoner. Uttaket forankres i Idrettsstyret.
Utvalget har forståelse for utfordringene NIF har med å svare konkret på henvendelsen fra SOEE vedr
benyttelse av tildelt kvote. Utvalget ønsker at alle særforbundene som har mottatt kvote blir
kontaktet i tillegg til særforbund med stor aktivitet for målgruppen. Særforbundene informeres om
kvoten og blir utfordret på en evt. plan for deltagelse i SOWSG 2019. Særforbundene orienteres om
at NIFs økonomiske ressurser til deltakelse sannsynligvis er begrenset i forhold til tidligere år og at
det
derfor må legges til grunn at særforbundene selv må bidra med egne midler for å delta med utøvere
og støtteapparat.
NIF har gjennomført møter med aktuelle særforbund hvor følgende temaer ble gjennomgått som vil
være et grunnlag for utvelgelse av idrettene til World Games:
- Aktivitet for målgruppen
- Rekruttering
- Potensial og mål med deltagelse
- Ambisjoner og forankring i forbundet
- Økonomi, vilje til egenfinansiering
- Som en del av den totale satsningen for målgruppen.

Utvalget ble presentert for et tenkt økonomisk scenario på en delegasjon på 44 personer der
delingsøkonomi mellom særforbund og NIF var en forutsetning.

Forventet kostnad for NIF: (Estimat kostnad person 26.000,- inkl forberedelser)
40 personer x 13 000,- (50% av kostnad på 26 000,-) = 520 000,4 hovedledelse /2 HOD+1 dok + info) x 26 000,-

= 104 000,-

Diverse utgifter

= 125 000,-

Ca. kostnader for NIF

-

-

-

19/4

= 750 000,-

NIF har i flere anledninger beklaget seg ovenfor Special Olympics i forbindelse med å klare å
imøtekomme frister i forhold til innstilling av delegasjon til Special Olympics World Summer
Games 2019.
Prosessen har tatt lengre tid enn forventet, men det har vært nødvendig å gjøre en grundig
vurdering sammen med særforbund. Innstillinger har blitt gjort grundig i de involverte
særforbund og beslutninger om å sende utøvere har vært godt forankret hos ledelse og styre
Med bakgrunn i administrasjonens presentasjon av status i de respektive særforbundene ga
utvalget sine tilbakemeldinger. NIF tar dette med seg inn i det videre arbeidet med å
ferdigstille en innstilling

Oppfølgningssak fra utvalgsmøte 3. 21.september 2017.

Hvordan kan utvalget jobbe politisk for målgruppen?
I sak 9/2 fra utvalgsmøte nr.2 i Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemming ble Politisk
arbeid for norsk idrett presentert og diskutert av Leder for politisk avdeling i NIF, Per Tøien.
Dette ble fulgt opp i utvalgsmøte 3. 21.september 2017.
Utvalget mente i dette utvalget at det var viktig at alle medlemmene var tilstede under denne
diskusjonen.
Utvalget pekte på at informasjon er viktig for å oppnå rekruttering i målgruppen. Og her spesielt
blant barn og unge. De mente at det er vanskelig å nå ut til foreldre. Klubber finner ikke foreldrene til
utøverne og foreldrene klarer ikke å finne klubber som tilbyr aktivitet for barna.
En forenkling informasjonskanalene kan føre til at tilbudene bli enda mer synlige. Dette bør
prioriteres fremover.

Hvordan kan idretten på best mulig måte rekruttere? Tips om gode tiltak bør ligge tilgjengelig for
klubbene.
Rekruttering er også en utfordring når det kommer til mulighet for transport, ledsagere og økonomisk
støtte til å drive fysisk aktivitet. Her er det store forskjeller fra kommune til kommune.
Utvalget ønsker at denne saken tas opp som et fast punkt på agendaen i utvalgsmøtene.
Dette følges opp i neste utvalgsmøte.

20/4 Begrepsbruk i norsk idrett

NIF jobber med å standardisere bruken av «paraidrett» som en erstatter for fellesbetegnelse «idrett
for mennesker med funksjonsnedsettelse». Etter en lengre evaluering der tilbakemelding fra
særforbund hadde en sentral rolle, ble navnet på fagseksjonen endret fra «NIFs seksjon for idrett for
mennesker med funksjonsnedsettelse» til «NIFs seksjon for paraidrett».
Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og
utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for
hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før. Se vedlagt notat om prosessen.
Utvalget ble informert om bruken av begrepet paraidrett i norsk idrett.
Utvalget ønsket at det settes fokus på at betegnelsen for målgruppen utviklingshemmede ikke skulle
drukne i denne fellesbetegnelsen, og forpliktelse til bruken av navnet Special Olympics ble ivaretatt.

21/4 Kort rapport fra SOEE Sport Conference i Slovakia 19 – 21. oktober
Charlotte deltok på Sport Conference i regi av Special Olympics Europa Eurasia i Slovakia, 19. – 21.
oktober 2017. Her deltok de fleste europeiske land tilknyttet Special Olympics på en konferanse i to
dager der man fikk dele erfaringer, og få inspirasjon til å drive idrett for målgruppen i regi av Special
Olympics. Det ble også under dette møtet arrangert et nordisk møte for Danmark, Finland,
Færøyene, Island og Norge.
Charlotte Relling informerte utvalget om erfaringer fra denne konferansen.

22/4 Eventuelt
22/4a Klassifisering for utviklingshemmede:
Det kom et innspill fra utvalgsmedlem Kristin Homb i svømmeforbundet på e-post 01.06.17:
Svømmeforbundet er et av de forbund som gjennomfører klassifisering av utøvere med
utviklingshemming. Pr i dag forgår denne klassifiseringen gjennom en samtale
mellom klassifisør og utøver med ledsager.
Denne klassifiseringen er ikke idrettsspesifikk.
Det er nå et ønske om å forenkle klassifiseringen – og at det blir en felles mal for
klassifisering for alle de idretter det er relevant.
Hvorfor klassifisering?
Alle stevner i regi av NSF er åpen for alle som har gyldig lisens – og parautøvere må
ha en gyldig klassifisering. Med klassifisering har en kontroll på hvilke utøvere som

svømmer i hvilke klasser og med dette sikrer en også mest mulig rettferdig
konkurranse.
Tilsvarende vil også være aktuelt i andre særforbund.
Mye av aktiviteten og konkurranser for utviklingshemmede er breddeidrett uten et
behov for en nærmere formalisering.
Men – de utøvere som ønsker å drive med sin idrett ut over breddeaktiviteter og være
med i approberte konkurranser, må få mulighet til det.
Klassifiseringen
Vedlagt er et forslag til informasjon om klassifisering og hvordan det gjennomføres, i
regi av NSF. Dette er noe som enkelt kan tilpasses andre idretter.
Klassifiseringen for utviklingshemmede vil i de fleste idretter ikke være
idrettsspesifikk. Det bør derfor være en felles mal for hvordan dette gjennomføres – og
denne malen/klassifiseringen bør være godkjent av et nivå over særforbund. Dette kan
være NIF eller utvalget.
 Det er ønske om at utvalget ser nærmere på klassifisering av mennesker med
utviklingshemming.

Utvalget ønsket at NIF skulle invitere interesserte særforbund til et møte der felles utfordringer og
muligheter til samspill i dette viktige arbeidet diskuteres. Dette vil bli fulgt opp av NIFs
administrasjon.
22/4 b Ny utøver representant: Det vil jobbes frem forslag til en ny representant til neste
utvalgsmøte.
Neste utvalgsmøte: onsdag 10. januar 2018.

